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  240-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:43(  ؟.الجمار يرمي و منى إلى مزدلفة من يخرج أن نساء معه لشخص يجوز ھل - 1

 لم أنھا أو وتصلي تغتسل طاھرة تعتبر فھل ، بني أو أصفر ماء معه خرج فرجھا في قطناً  أدخلت إذا لكن و دمھا انقطع امرأة - 2

  ) 00:03:50(  ؟.تطھر

  ) 00:07:02(  ؟.وغسلھا وضوءھا ينقض المرأة قبل من سائل خروج ھل - 3

  ) 00:11:31(  رجعي؟ جماع ھو أو زنا ھذا فھل ذلك بعد جامعھا ثم علمھا دون بائناً  طMقاً  زوجته طلق من ھل - 4

 القرآن فيه أنزل الذي رمضان شھر"  و"  للمتقين ھدى فيه ريب \ الكتاب ذلك"  اYيتين في اللذين الُھديَْين بين فرق ھناك ھل - 5

  ) 00:28:31(  ؟" للناس ھدى

  ) 00:51:01(  ؟.... ). القرآن سوى عني الحديث تكتبوا \(  حديث عن سئل - 6

 \:  بحديث مستد\ً  سلم و عليه هللا صلى النبي زمن في عليه كانت عما تغيرت اjحاديث إن يقولون الذين على الشيخ كMم - 7
 ) 00:53:40. (  شيئاً  عني تكتبوا

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

 -صالة الفجر -من صلى صالتنا هذه معنا في جمع ( بعرفة لقوله عليه السالم وهو يف مزدلفة  ... :الشيخ 

كن للنساء حكم ول )وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه 

خاص فقد أذن النيب صلى اهللا عليه وسلم للنساء والضعفة أن ينفروا من املزلفة بعد نصف الليل ، ولكنهم مع 

ذلك ال جيوز هلم أن يرموا اجلمرة الكربى إال بعد طلوع الفجر ، لكن ملا كنت أنت وأهلك فقد ذهبت 

ف األمر النبوي ألن الرسول عليه السالم بشفاعتهن وصح حجك وإن كنت رميت قبل طلوع الشمس فهذا خال

، كان من مجلة الضعفاء الذين أذن هلم باالنصراف بعد نصف الليل مع النساء عبد اهللا بن عباس ومن كان يف 

سنه ، مع ذلك قال له ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس ، فإن كنت رميت اجلمرة بعد طلوع الشمس فال شيء 

يت قبل طلوع الشمس وأنت عامل ذا احلكم الشرعي فانت آمث ،وإن كنت غري عامل عليك مطلقا ، وإن كنت رم

  بذلك فأنت لست بآمث ، وال عليك كفارة واضح اجلواب ؟

  .واضح اجلواب  :السائل 



  طيب عندك شيء غريه ؟ :الشيخ 

  . ...آه بالنسبة  :السائل 

  ؟ ...شيخنا  :الشيخ 

  .احلمد هللا على كل حال  :السائل 

عندما يقف نزول دم احليض من املرأة ، ولكنها إذا أدخلت القطن خترج باللون البين أو : السؤال األول  :ئل السا

  األصفر فهل هذا يعين أا مل تطهر أم تغتسل وتصلي ، خاصة وأن الدم متوقف ليوم أو يومني هذا السؤال ؟

  السؤال التايل منفصل عن هذا ؟ :الشيخ 

  .منفصل  :السائل 

كثري من النساء ال يعرفن الطهر من احليض ،و األمر كما قيل بضدها تتبني األشياء، فإذا عرفت املرأة   : الشيخ

مىت تطهر فحينذاك تعرف مىت جيب عليها الصالة ، أو ال جيب عليها الصالة أوال هي ليس مكلفة حبشو القطن 

تعرف يف لغة العرب اليت جاء ا حممد عليه ، وإمنا هي عليها أن ترى مادة معروفة عند النساء تسمى بالطهر ، و 

السالم بالقصة البيضاء القصة البيضاء هي عبارة عن سائل ، يدفع الدم ، دم احليض ولذلك فليس على املرأة أن 

تتكلف وأن حتشوا القطن لرتى هل بقي شيء من أثر الدم أم مل يبق وإمنا عليها أن تتأكد من نزول هذه القصة 

لت القصة البيضاء فقد طهرت مث ال عليها بعد ذلك إن رأت قطرات من دم أو مل تر ، فقد البيضاء فإذا نز 

طهرت ، برؤيتها للقصة البيضاء الصورة اليت أنت تسأل عنها اآلن ، جيب تعديلها ذا الفقه السليم ، ال نكلف 

ذه املادة البيضاء ، املعروفة عند النساء بأن يصنعن ما ذكرت يف السؤال ،و إمنا نأمرهن أمرا الزما ، بأن ينظرن ه

بالقصة البيضاء فهي إذا  - يرمحك اهللا - النساء بالطهر يف بعض البالد على األقل ، واملعروف عند العرب األولني 

وضعت القطن على اخلارج وخرج السائل األبيض على القطن دون أن يغري من لون القطن ، فهذه هي القصة 

  . وا طهرت ، وانتهى حيضها البيضاء ، وذلك دليل مادي لك

  جزاك اهللا خريا :السائل 

  .وإياك  :الشيخ 

بعض النساء خيرج  منهن سائل من فروجهن ، فهل هذا السائل ينقض وضوءهن أم ال أم أنه يوجب  :السائل 

  الغسل هلا ، علما أن هذا خيرج يف حال اليقظة وليس استحالم ؟

الغسل والقول الراجح أنه ال يوجب الوضوء ألنه ال دليل يف الكتاب هذ السائل قوال واحدا ال يوجب  :الشيخ 

وال يف السنة على أنه هذا السائل الذي يعرف عند النساء خيرج منهن يف أوضاع طبيعية ال دليل على أنه ينقض 



 الوضوء فلو كانت متوضئة فهي تصلي ولو كانت تصلي فهي تستمر يف صالا وإن رأت شيئا من هذا السائل ،

  واضح ؟

  واضح ولكن هناك سؤال  :السائل 

  تفضل :الشيخ 

  ضمن هذا السؤال ، أال يعترب هذا من ضمن اخلارج من السبيلني ؟ :السائل 

بلى ، ولكن جيب أن نعلم أن ما يذكر يف بعض كتب الفقه ، من نواقض الوضوء كل ما خرج من أحد  :الشيخ 

بالكلية ، عرفت ؟ ومن هنا يأيت الوهم ، كل ما خرج من السبيلني  السبيلني هذه الكلية ، ال أصل هلا يف اإلسالم

فهو ناقض ، هذا رأي لبعض العلماء وإال فهناك إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا ، يقول لو خرج 

من دبر اإلنسان حصاة ، أو دود فذلك ال ينقض الوضوء  وهذا خارج من أحد السبيلني كذلك لو خرج من 

قبل شيء من ذلك ، دودة أو حنو ذلك فال ينقض الوضوء ألن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو من السنة ال

ال يعين كل شيء خرج من الدبر ، إمنا يعين  ))أو جاء أحد منكم من الغائط (( فهذا خالف القرآن قوله تعاىل 

  البول والغائط ما شي ؟ 

األحكام الشرعية فيجب التزامها كما جيب التزام القرآن الكرمي  ، ففي السنة تأتينا بإيضاحات كثرية يف كثري من 

السنة مثال ثبت أن املذي والودي من نواقض الوضوء ،وكذلك حلم اجلزور من نواقض الوضوء ، فهذه أشياء تؤخذ 

ب ، طي ))أو جاء أحد منكم من الغائط (( ألن النص جاء ا ، أما أن نتوسع بقياسات من عندنا فنقول 

( لكن إذا خرج منه دودة ، فهذه تكون ملوثة بالغائط بصورة طبيعية ، نعم لكن اهللا كما جاء يف بعض الروايات  

، فربنا عز وجل لو أراد بنا العنت ، ولو شاء اهللا ألعنتكم ،   )وسكت عن أشياء رحمة بكم فال تسألوا عنها 

، عبارة إيش ؟ خمتصرة ، لكن ال يوجد شيء من هذا كما يف القرآن الكرمي ، لكن قال كل ما خرج من السبيلني 

 ...، ال يف الكتاب وال يف السنة ، لذلك ال يشكلن عليك أن ما سألت عنه هو خارج من أحد السبيلني ، 

  .نقول هذا صحيح ولكن ال دليل كما قلنا ، على هذه الكلية ،بالكلية 

  جزاكم اهللا خريا  :السائل 

  وإياك إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .السؤال األخري ولو أطلنا عليك شيخنا  :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 

هناك قصة حدثت أن رجال طلق زوجته طالقا بائنا لدى احملكمة ، ولكنه مل يبلغ زوجته بذلك  ... :السائل 



 ،فأرسلت ورقة الطالق اىل والدها إىل منزل والدها وعندما ما خرج من احملكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إىل

خارج املنزل لكي ال يأخذها والدها ، أو لكي ال يعلمها بالطالق ، مث رجع ا يف أواخر الليل أي بعد منتصف 

الليل وجامعها يف تلك الليلة دون إخبارها ، ومل تعلم الزوجة إال يف النهار عندما حضر والدها الخبارها بذلك 

ثبات وبعدها أصيبت هذه املرأة باجلنون ، أعاذنا اهللا فعندما اضطرت وسألت زوجها مل جيبها ال بالنفي أو باإل

  .وإياكم 

  .آمني  :الشيخ 

فسألين أهلها هل هذا اجلماع يعترب زنا أم ال ، أو أا تعترب رجعة إليه علما بأنه طالق بائن ، وهل إذا  :السائل 

  يف السنة ؟ أخربوا أهلها السلطات يعترب قوهلا صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو املفروض

  قوهلا مبعىن أنه جامعها وإال شيء آخر ؟ :الشيخ 

  نعم ، أي بأنه جامعها يف تلك الليلة رغم أنه طلقها طالقا بائن ؟ :السائل 

  قبل اإلجابة على السؤال ال بد من االستيضاح ، ما هو املقصود من قولك أنه طالقها طالقا بائنا  ؟ :الشيخ 

  .طلقات لدى احملكمة بقوله هي طالق هي طالق هي طالق ، طالقا ال رجعة فيه أي أنه طلقها ثالث  :السائل 

هذا ال يعترب طالقا بائنا ، هذا يعترب طلقة واحدة، إذا رجعنا إىل السنة ، أما إذا رجعنا إىل بعض القضاة  :الشيخ 

فإن طلقها فال تحل (( اىل املذهبيني ، فهذه كما قلت يعتربوا طلقة بائنة أي يطبقون على هذه الطلقة قوله تع

، لكن ربنا عز وجل يف اآلية الكرمية ، أوضح بأن هذا الطالق يف  )) ...له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 

الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو (( لفظة واحدة ويف جملس واحد ، ليس هو الطالق املشروع ألنه قال 

مساك مبعروف أو تسريح بإحسان هذا الذي جيمع الطلقات أي الطالق مرتان يف كل طلقة ا ))تسريح بإحسان 

لذلك عقب على  ))فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (( الثالث ، عطل نص القرآن الكرمي ، و هو قوله 

أي يف الثالثة هو طلقها الطلقة األوىل ، مث أمسكها وراجعها مث طلقها الثانية  ))فإن طلقها (( ذلك ربنا  بقوله 

َرُه (( راجعها ، مث طلقها الثالثة ، فأمسكها و  ، وهكذا كان الطالق  ))َفَال َتِحل َلُه ِمْن بـَْعُد َحتى تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ

يف عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ويف عهد أيب بكر سنتني ونصف من خالفته ، ويف أول خالفة عمر بن 

نفذ هذا الطالق على من طلق به ، ثالثا كعقوبة وتربية له ، اخلطاب أيضا ، مث رأى عمر كسياسة شرعية أن ي

لكن الناس مع األسف كل الناس إال من عصم اهللا وقليل ما هم ، جروا على هذا احلكم الذي صدر من عمر 

" تأديبا ، لكن العلماء جيب عليهم دائما وأبدا ،  أن يعودوا إىل السنة ، كما قال ابن مسعود رضي اهللا عنه  

، فمن األمر العتيق ما يتعلق ذه  "ا وال تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم باألمر بالعتيق ، عليكم باألمر العتيق اتبعو 



املسألة أن من طلق زوجته ثالث طلقات جمموعات فهذا كمن قال لصاحبه ، لك عندي ثالث دنانري خذها 

ال قيمة له ، ال سيما بعد هذا الشرح الذي قدمناه  والواقع ما سلمه إال دينارا ، فالعربة بالواقع وليس باللفظ اللفظ

، فمجامعة هذا الرجل لزوجته ، إذا مل يكن هناك ))الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (( 

طلقات أخرى ما ندري؟ لكن الفتوى كما يقال على قدر النص ، فإذا كان املقصود بالطالق البائن هوأنه طلقها 

ا فيعترب مجاعه إياها جمامعا لزوجته ، ويعترب ذلك مراجعة منه هلا ، لكن عليه أن يشهد على ثالثا ، مث جامعه

ذلك ، كما أشهد على النكاح ، عليه أن يشهد على الطالق ، وهذا وقع يف احملكمة ، وعليه أن يشهد على 

ا دام رفع األمر إىل الرجوع ، حنن نقول هذا ولكن تبقى هنا قضية فقهية ، اصطالحية وهي أن هذا الرجل م

القضاء الشرعي ، عندكم هناك ، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكربى ، مث ال شيء آخر هناك ، مل 

يستفت أحدا العلماء الذي يفتون بالسنة ، فمع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته 

  ذكرت من جهلها ، بالقصة والواقعة واضح ؟فهذا يعترب منه زنا ا ، وال تعترب هي زانية ، ملا 

  .واضح  :السائل 

  .  ))إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (( أهال وسهال ومرحبا يال  :الشيخ 

  . ... :السائل 

  ؟ ...كيف   :الشيخ 

  . ... :السائل 

  نعم :الشيخ 

لرجل ، أجيب عليهم شهود أم يصدقوا أم لو أم ذهبوا إىل احملكمة واشتكوا ذلك ا ...بالنسبة للسؤال  :السائل 

  ما احلكم يف ذلك من ناحية الشرع؟

  . ...الشهود يف هذه احلالة ال ميكن تصورهم  :الشيخ 

  ...فضيلة الشيخ بالنسبة لإلشهاد على الطالق ، بعد ما تنتهي العدة ، ضمن العدة  :السائل 

  .ال عند التطليق أو بعيده ليس بعد  :الشيخ 

  دما يريد أن يطلقهاعن :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  عندما يريد أن يطلقها  :السائل 

  .جمرد ما طلقها   :الشيخ 



  .أنا ال حظت يف القرآن أنه يكون بعد ما يسرحها  ... :السائل 

  أين يف القرآن بعدما يسرحها ؟ :الشيخ 

  .ثالثة أشهر عدة املطلقة  :السائل 

  إن شاء اهللا ...لقرآن أنت أين ، أين بعد ما يسرح ما يف ا :الشيخ 

  آه :السائل 

  احلمد هللا؟ :الشيخ 

  احلمد هللا على كل حال :السائل 

  خلصت يا أخي ؟ :الشيخ 

  . ... :السائل 

  نعم :الشيخ 

  بالنسبة شيخنا هلم هل جيب عليهم اذا اشتكوا :السائل 

  هل جيب عليهم ايش ؟ :الشيخ 

  ما احلكم يف هذه القضية ؟. ي شهودا هل جيب عليهم مثال أن يطلبهم القاض :السائل 

القاضي يستنطق الرجل وحيقق معه وعلى كل حال هذه مسألة ترجع إىل القضاء ألنه شهود ما يف هنا  :الشيخ 

  .أي نعم 

  .غدا إن شاء اهللا مسافرون إىل الشام بإذن اهللا  :السائل 

  وأنت مىت تسافر ؟ :الشيخ 

  .من الشام  ...أنا  :السائل 

  .وهم قادمون من الشام فقط هذا  ليس  جوابا  :الشيخ 

أنا واهللا فهمت عليك ، فبهذه الفلسفة ، خرج بأمور يعين أنا يف نظري ويف معرفيت ، واهللا أعلم   ... :السائل 

  أا خارجة عن عقيدة أهل السلف وعن القرآن والسنة 

  نعم :الشيخ 

 ...ا مقيم هنا ولست يف الشام ، وصار عدة استفهامات وأثر على كثري من العائلة يف الشام طبعا أن :السائل 

  .ومنها قضايا بسيطة 

  أليس الذي كان يف روسيا ؟ :الشيخ 



  .نعم الذي كان بروسيا  :السائل 

  .أنا أعرفه  :الشيخ 

  .من صغري جلدي اهللا حيسن ختامنا ما يعرف االنسان مىت ميوت  ...أنا الذي يعينين يف املوضوع معزة  :السائل 

  .آمني  :الشيخ 

فيكون يف ذلك الوباء  ...أن يكتب له اخلتام على عقيدة  ...خنشى أن اهللا سبحانه وتعاىل ال مسح اهللا  :السائل 

  الكبري، واخلسارة يف الدنيا واآلخرة ، 

  .أحسنت  :الشيخ 

  .نعم وجدي مل خيرج من سوريا أبدا ، مل خيرج إال ليقابلك هذا اليوم  :السائل 

  .هال وسهال أ :الشيخ 

 ...فهذا األمر هام إذا يف أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما األسئلة اليت تتعلق بإنسان مصريية  :السائل 

.  

  طيب شيء ثاين اجللسة هي لك :الشيخ 

  نعم :السائل 

  يف عندك مانع أنه يكونون حاضرين يسمعون  ؟ :الشيخ 

  يسمعون :السائل 

  ما عندك مانع :الشيخ 

  ال ما عندي مانع  :السائل 

فنحن نقول ما قلنا لكم ، الذي يريد يسمع حيضر أما أسئلة ما يف ، األسئلة بني املغرب والعشاء وأنت  :الشيخ 

  .تعرف هذا الشيء 

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ((  ...فضيلة الشيخ بالنسبة لآلية تبع الطالق تبع اإلشهاد ، هنا  :السائل 

  . ))هن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم بمعروف أو فارقو 

  أشهدوا مىت ؟ :الشيخ 

  .بعد  ...هنا جاءت  :السائل 

  ؟ ...أنت قرات تفسري اآلية ؟ أم فقط حتكي من  :الشيخ 

  . ...أنا قرأت البن تيمية وغريه  :السائل 



  معليش أنت :الشيخ 

  . ...ما أحد أفىت  :السائل 

  اآلن جاوبتين عن سؤايل ؟ :الشيخ 

  .نعم  :لسائل ا

  أنت تقول نعم ، لكن أنا أقول ال ، أنا عم أسألك جاوبتين عن سؤايل ؟ :الشيخ 

  ما هو ؟ :السائل 

  . ...أنه قرأت تفسري اآلية أنه املقصود أنه هذا بعد  :الشيخ 

  .آه ، قرأت تفسري اآلية البن تيمية نفسه يف الرد على الشيعة يف منهاج السنة  :السائل 

  أريد التفاصيل انا يا أخي ما يقول ابن تيمية ؟ ما :الشيخ 

  .يقول أنه ما أحد أفىت بأنه اإلشهاد يكون أول الطالق إال الشيعة الرافضة فقط  :السائل 

  وبعد الطالق من قال ؟ :الشيخ 

  .ال ليس بعد الطالق بعد انتهاء العدة  :السائل 

  من قال ؟ :الشيخ 

  ثالثة شهور :السائل 

  ؟من قال :الشيخ 

  .أهل السنة واجلماعة هذا كالم ابن تيمية يف منهاج السنة  :الشيخ 

  .ال ، ال ما صحيح هذا الكالم ، يف أي كتاب قال ابن تيمية هذا الكالم  :الشيخ 

  .يف منهاج السنة النبوية  :السائل 

ن السنة إذا طلق يف أي جزء ؟ أخي ثابت يف السنة م ...طيب إن شاء اهللا يف جلسة جنيء لك مبنهاج  :الشيخ 

أن يشهد من السنة إذا طلق أن يشهد ، و إذا نكح أن يشهد ما من بعد ما وقع الطالق ، وانتهت العدة أنت 

واهم جدا ، وأشد ما تكون يف الوهم أنك تنسب البن تيمية ما ال علم عنده ، أما أن يقال إنه ال يقول باشرتاط 

خربت " ابن تيمية واملسلمني كلهم يقولون اإلشهاد يكون فيما بعد الطالق إال الشيعة هذا ممكن أما أن تقول إن 

  ما فيه فائدة من االشهاد ، هو اإلشهاد من أجل ماذا ؟  "بصره فيما بعد 

، فعند التسريح  )) ...فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف (( عندما يقول  :السائل 

... .  



  جل وإال ينتهي ؟عند التسريح يبدأ األ :الشيخ 

  . ...ينتهي  :السائل 

  .عجيب إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  :الشيخ 

  .هذا بعد انتهاء العدة  :السائل 

، ما معىن التسريح ، يعين التطليق يعين إخالء سبيلها ))فإمساك بمعروف أو تسريح (( اهللا يهديك ،  :الشيخ 

.  

  ؟ )أجلهن  فإذا بلغن( طيب ما هو املقصود ،  :السائل 

  يا أخي واحدة واحدة اهللا يهديك :الشيخ 

  طيب واحدة واحدة :السائل 

، إمساك  ))فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (( ما تكون يف الشرق مث تنتقل إىل الغرب ،  :الشيخ 

  مبعروف ، ما معناه ؟ 

  .يعين الرجعة  :الشيخ . يعين حيتفظ بزوجته  :السائل 

  نعم :السائل 

  طيب يشهد على الرجعة وإال ما يشهد ؟ :الشيخ 

  ال أعرف ؟ :السائل 

، مىت يكون  ))فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (( هذه اآلية نفسها فيها الرجعة ، وبعد هذا  :الشيخ 

  .التسريح ؟ ملا ما ميسكها باملعروف صح وإال ال 

  عند عدم اإلمساك ؟ :السائل 

تظر ثالثة أشهر ساعة ما يسرحها حىت ما يقع خالف فيما بعد ، ال هذا هو ، فلما يسرحها ما ين :الشيخ 

طلقتك ، ال ما طلقتك كما يقع اليوم جييء بشاهدين مثل ما شهد على الزواج يشهد على الطالق ، هذا هو 

  . ...املقصود من قول 

  . ...اإلشهاد على إمساكه لزوجته وإال  :السائل 

فإمساك بمعروف أو (( بل ما تنتهي من األوىل اآلن حنن يف صدد اآلية ، ال تناقش يف مسألة ثانية ، ق :الشيخ 

، وأنت عم تربط التطليق بالتسريح ، عم أبني لك التسريح املقصود فيه التطليق ، ألنه هو  ))تسريح بإحسان 

ية اليت جئت ضد اإلمساك فإذا انتهينا من هذه ، ترجع تسأل سؤاال ثانيا وثالثا لو كان يف عندنا جمال ، أما اآل



ا أنت هذا فهمك الشخصي وال أحد يقول ذا وأنت معك جمال بقى تراجع التفاسري ألهل العلم طيب ، 

  .اروحوا صلوا الذين عليهم صالة ، اصرب قليال 

  . ... :السائل 

  .ان شاء اهللا  ... :الشيخ 

بع السعودية من الرياض ، طول النهار مثل ما إذاعة القرآن الكرمي ، ت ...أنا بالبيت قاعد مقعد تقريبا ،  :السائل 

  أنتم حتكوا ، أنا قاعد كأين بينكم 

  نعم :الشيخ 

،  ))الم ، ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين (( بسم اهللا الرمحن الرحيم : نعم ، قال تعاىل  :السائل 

  الكتاب هنا ملن ؟ 

   ))للمتقين ((  :الشيخ 

  ))رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس  شهر((  ))للمتقين ((  :السائل 

  إي واهللا :الشيخ 

هدى (( غري  ))هدى للمتقين (( أربعة جمتمعون، لو واحد قال هذا غري هذا   ...هم اتمعون مثل  :السائل 

  ، واحد قال هذا غري هذا ، قال إن القرآن نزل للناس وللمتقني لكل العامل ))للناس 

  نعم :الشيخ 

 ))الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين (( أما الكتاب هدى للمتقني ، بعد هذا أيضا واحدا ثاين قال  :السائل 

، كذا قال له ، تلك آيات القرآن ، هناك الكتاب ))تلك آيات الكتاب وقرآن مبين (( هكذا صاروا اثنني  

  . ...هذا ، فنريد أن نرى بقى  وهنا القرآن ، وكتاب مبني واختلفوا هذا قال هذا هذا ، والثاين قال هذا ليس

  ما يهمك أنت ذا املوضوع ، القرآن الكرمي هدى للناس مجيعا :الشيخ 

  أي نعم :السائل 

  لكن هل أنت تعتقد أنه الكفار الذين كفروا بالقرآن اهتدوا ؟ :الشيخ 

  .ما أعرف  :السائل 

  .ايش ما تعرف  :الشيخ 

  . ...الذين كفروا  :السائل 

  جتاوبين أليس الرسول بعث بني العرب ، منهم من آمن ومنهم من كفر ؟ تريد :الشيخ 



  .نعم  :السائل 

  طيب هؤالء الذين كفروا اهتدوا بالقرآن ؟ :الشيخ 

  .ما اهتدوا  :السائل 

، كلمة الناس يف االصطالح العريب عامة تشمل التقي وتشمل غري التقي رأيت  ))هدى للناس (( إذن  :الشيخ 

(( و ))هدى للناس (( ك هدى للمتقني تريد تفسر اآلية األوىل باآلية األخرى ، اآلن عندك آيتان ملا تقول هنا

  . ...، هاتان آيتان كلمة الناس عامة ، تشمل  ))هدى للمتقين 

  املتقني وغري املتقني :السائل 

ال هدى للناس املتقني ،  ...نعم فتفسر هذه اآلية العامة باآلية اخلاصة ، فتقول هدى للناس املتقني ،  :الشيخ 

أنت تريد تفهم علّي ما تريد تعطيين التفسري الذي عندك طول بالك، اهللا يصلح حايل وحالك  ...ملاذا ؟ ألنه 

  قل آمني ؟

  .آمني  :السائل 

  أنا فهمت عليك متاما صح ؟ما بقي عليك أنت ؟ :الشيخ 

  .أن أسكت وأمسع  :السائل 

  .بقي عليك تفهم علّي مثل ما أنا فهمت عليك طيب ال ، ما بقي عليك تسكت  :الشيخ 

  .أي نعم  :السائل 

هدى للناس يف االستعمال العريب ، يعين الناس كل الناس ، لكن ملا جتيء اآلية الثانية توضح اآلية األوىل  :الشيخ 

جهل وهؤالء ، وتعين هدى للناس ، يعين للمتقني منهم بدليل  أن الرسول بعث إىل عمه أيب طالب وعمه أيب 

من الناس ، هؤالء ما اهتدوا بالقرآن ملاذا ؟ ألم ما اتقوا رم ، أبو طالب تعرف ماذا قال يف آخر حياته ؟ قال 

  ، فهو ما اتقى اهللا وإمنا اتقى أنه قومه يعريوه ويوخبوه  "لوال أن يعريين ا قومي ال قررت ا عينك " : 

  . ... :السائل 

للناس أنت أفهم مين هذه النقطة ، يرتاح بالك متاما ، هدى للناس يعين الذين يتقون  نعم فلذلك هدى :الشيخ 

اهللا ، أما الذين ال يتقون اهللا ما يهتدون ، ولذلك هنا جتيء آية اآلن تؤيد هذا املعىن ، ما يقول رب العاملني ؟ 

  قبلها ؟ما اآلية ما  ))وما يضل به اال الفاسقين (( ساعدونا على اآلية اليت تقول 

  ))وما يضل به الفاسقين ((  :السائل 

  ))وما يضل به إال الفاسقين (( نعم قبلها قبلها أنا ذاكر اآلية  :الشيخ 



  ))ُيِضل اللُه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء ((  :السائل 

  ال ال  :الشيخ 

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق  إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها ،((  :السائل 

من ربهم ،و أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد اهللا بهذا مثال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ، وما يضل به 

   ))الفاسقين 

أي بالقرآن إال الفاسقني فالقرآن هداية ملن اتقى اهللا ، أما الذي يعاند  ))وما يضل به (( رأيت  :الشيخ 

، ما يكون القرآن هداية له ، وهذا الواقع يشهد لآلية الثانية ، الذي حنن نقول لك أا مفسرة لألوىل ، ويستكرب 

يف احد يأىب  )كلكم يدخل الجنة إال من أبى ؟ قالوا ومن يأبى يا رسول ( مثل ما قال الرسول عليه الرسول 

كل الناس يدخلون اجلنة أي املتقون ، ، إذن  )قال من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى ( أي نعم 

  .يعين املتقني فما فيه خالف بني اآليتني إال إذا أخذنا كل آية حلاهلا ، يصري يف خالف  ))هدى للناس (( وهنا 

  .هي كل آية حلاهلا  :السائل 

  . ...هدى للناس أي املتقني من الناس  :الشيخ 

  . ... :السائل 

  . ...منه ودندنا حوله ، حول قضية هدى للناس معليش حنن الذين فهمنا  :الشيخ 

  . ...لكن هو يقصد شيئا آخر  ...كالمك يا شيخ واضح   :السائل 

فقط هذه انتهينا منها ، إنه . معليش هذا يقصده ، لكن جيوز يقصد شيئا آخر أنا معك نسمع لك  :الشيخ 

ني تفسر آية هدى للناس ، اآلن ما هو هدى للناس ليس كل الناس ، وإمنا الناس املتقون ، فآية هدى للمتق

  عندك مما هو يقصده ؟

ويف القران مبعىن  ...عندما تأيت كلمة كتاب  ...يقول يف فرق بني كلمة كتاب وبني القرآن  ...هو  :السائل 

شيء آخر ، القرآن يأيت للناس كافة ، والكتاب يأيت فيه أحكام يعين القضايا القرآنية هي القضايا اليت ختص 

لعقيدة ، وقضايا األحكام هي قضايا الكتاب فهذا هو سؤاله الذي حنن كتبناه لك من الشام أنه ما الفرق بني ا

  .القرآن والكتاب ؟

  . ...تقصد  :الشيخ 

  مثل ما قلت أنت أنه الكتاب هو القرآن ؟ :السائل 

  .أنه الكتاب هو القرآن و الكتاب هو القرآن  :الشيخ 



هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات (( بعد هذا اللهم صل اهللا على حممد هذا هو السؤال  :السائل 

  ))هن أم الكتاب وأخر متشابهات 

  نعم :الشيخ 

هن أم الكتاب ومتشاات ليس هؤالء أم الكتاب ما فيهن متشاات ، آيات بينات هن أم الكتاب  :السائل 

َيْمُحو اللُه َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعْنَدُه أُم اْلِكَتاِب (( لكتاب ، وأخر متشاات يف كذلك آية أخرى ، مثل هذه أم ا

((  

  نعم :الشيخ 

    ))من لدن حكيم عليم ((  ))الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن (( يف آية ثالثة  :السائل 

  . ...أم الكتاب  :الشيخ 

   ))وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ((  :السائل 

  أم الكتاب ، ما معىن األم األم ما معناها؟ :الشيخ 

  .األم يعين أم الكل  :السائل 

يمحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم (( األم معناه األصل ، األصل ، أم الكتاب هو أصل الكتاب  :الشيخ 

آن ، أما إذا ذكر أم ، املقصود  بأم الكتاب غري الكتاب ، إذا ذكر الكتاب فاملقصود فيه القر .  ))الكتاب 

الكتاب فاملقصود به أصل القرآن ، أصل القرآن هو اللوح احملفوظ ، كما يف اآلية الكرمية اليت تقول يف سورة عبس 

، ليس  ))كال إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة (( ماذا قال ؟ 

  .، هذا من اللوح احملفوظ هذا هو  ))بأيدي سفرة كرام بررة (( بأيدينا حنن ، 

  .يعين أم الكتاب من اللوح احملفوظ  :السائل 

أم الكتاب اللوح احملفوظ لكن هذا الكتاب الذي أنزله اهللا على قلب حممد هو من اللوح احملفوظ ، فأم  :الشيخ 

هدى للناس ، وهدى الكتاب شيء والكتاب شيء ثاين ، وهذا يرجع يف احلقيقة ، مثل ما ذكرنا يف الناس ، 

اليش للمتقني فاملتقني هم املقصودون بإيش بكلمة الناس أي هؤالء جزء من الناس لكن من الذين يهتدون ؟ 

 ))ما فرطنا في الكتاب من شيء (( الذين يهتدون هم املتقون ، آه ، أم الكتاب كما قال تعاىل يف آية أخرى  

ديثا ، يريدون يعظموا القرآن ، يقولون كل هذه االكتشافات ، هنا بعض الناس خيطئون من املفسرين قدميا وح

وهذا  ))ما فرطنا في الكتاب من شيء (( هذه ، وكل العلوم هذه كلها مذكورة يف القرآن الكرمي ملاذا ؟ ألنه قال 

فوظ هو اللوح احمل ))ما فرطنا في الكتاب من شيء (( حيمل القرآن ما ال يتحمل ، ليس فيه وإمنا املقصود هنا 



قالوا مال هذا الكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها (( الذي ما من كبري وال صغري إال مذكور فيه ، 

أول ما خلق اهللا القلم ، فقال له اكتب قال ما أكتب ؟ قال اكتب ( ، وكما يف احلديث قال عليه السالم  ))

احملفوظ هو أم الكتاب ، ففيه كل شيء ، من هذه ، فهذا املكتوب يف اللوح  )ما هو كائن إلى يوم القيامة 

األشياء املوجودة يف اللوح احملفوظ ، هذا القرآن الكرمي الذي نزل إىل حممد عليه السالم تارة يطلق عليه لفظة 

   ))الم  ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين (( الكتاب كما يف أول سورة البقرة 

  . ...ذكرت  :السائل 

، الذي يف ))هدى للمتقين (( ال ميكن أن يفسر هنا الكتاب بأم الكتاب لسببني اثنني ألنه قال  امسع :الشيخ 

اللوح احملفوظ ، ما أحد يطوله ، ما أحد يعرفه ، لكن عرفنا حنن القرآن بطريق الرسول عليه السالم الذي أنزل 

ا يقوله علماء أصول الفقه عام وخاص عليه هذا القرآن الكرمي ، إذن أخي القضية حتتاج احلقيقة إىل علم ، مب

ومطلق ومقيد ، فتارة يطلق الكتاب ويقصد به األم وتارة يطلق الكتاب ، ويقصد به الذي طلع منه وهو القرآن 

  . ...الكرمي ، فإذا اإلنسان ال حظ هذا ، زالت اإلشكاالت اليت نسمعها يف بعض اجللسات 

  .فوظ إذن املصحف كله موجود يف اللوح احمل :السائل 

(( هو بال شك يف اللوح احملفوظ ، ولذلك ما قال اإلمام مالك ؟  يف تفسري اآلية اليت ذكرها البعض ،  :الشيخ 

كال (( ، ما قال  "أحسن ما مسعت يف هذه اآلية أا كاليت يف سورة عبس " : ، قال ))ال يمسه إال المطهرون 

بأيدي (( ليس بأيدينا حنن  ))ة مطهرة بأيدي سفرة إنها تذكرة ، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة ، مرفوع

، ليس املقصود بذلك الذي بأيدينا ، بل  ))ال يمسه إال المطهرون (( ، أي أن قوله تعاىل  ))سفرة كرام بررة 

  الذين بأيديهم صحف ايش ؟ مطهرة 

  ما أحد يصل له :السائل 

متس  ...، فيما شاع بني الناس إنه  ))المطهرون  ال يمسه إال(( ما أحد يصل له فاالستدالل باآلية  :الشيخ 

القرآن إال وأنت طاهر من احلدث األكرب واحلدث األصغر ، ما له عالقة باآلية أبدا وإمنا األمر كما قال مالك ، 

كال إنها تذكرة فمن شاء (( ، أا كآية عبس   ))آية ال يمسه إال المطهرون (( أحسن ما مسعت يف تفسري 

هم املالئكة، وهم املطهرون يعين وهم املقصودون  ))ف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ذكره في صح

  بقوله ال ميسه إال املطهرون ، أما حنن ملوثون

  . ...كلنا مذنبون   :السائل 

  املهم اآلن خلصنا من هذا املوضوع ؟ ... :الشيخ 



وكالم رب  ...لدة إىل اجللدة كالم رب العاملني إذا الكتاب والقرآن والفرقان كله واحد ، ومن اجل :السائل 

  اإلذاعة ...العاملني يف اللوح احملفوظ خلينا حنكي شيئا ثانيا هذا فهمناه أنا أمسع من السعودية 

  أي نعم :الشيخ 

  جاء واحد قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال له ال تكتبوا عين شيئا ... :السائل 

  نعم :الشيخ 

  . ...حدة جاء واحد ثاين قال هذه وا :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

له هم أحسن وحنن نقول أحسن وليس أحسن ملاذا ؟ قال هم فسروا القرآن ملشاكلهم بعصرهم ،  ... :السائل 

وحنن كتبهم مل تعد تنفعنا ، ألنه مشاكلنا غري مشاكلهم ، حنن نريد نفسر القرآن لعصرنا القرآن صاحل لكل زمان 

  .بيدي  ...نة فسروا بشيء وحنن نريد نفسر القرآن ملشاكلنا حنن ، هذا مسعته ومكان فقبل ألف س

  ؟)ال تكتبوا عني شيئا ( ما عالقة هذا الكالم باحلديث ،  ...ما عالقة هذا ؟ بيدك وإال بإذنك  :الشيخ 

حيح وال الشبهة اليت تطرح ، هل احلديث صحيح أم أنه روي بعد مائتني عام ، فغالبه غري ص ... :السائل 

يستشهد به ، والقرآن هو صاحل لكل زمان ومكان يفسر يف كل وقت تفسري صاحل لزمانه ، ونرتك ما قاله 

  اآلخرون ؟

  هكذا تقصد ؟ :الشيخ 

  .ال ما كل هذا  :السائل 

  ما كل هذا  :الشيخ 

  . ...وضحتها  :السائل 

  ايش ما كل هذا ؟ ...معليش نرى  :الشيخ 

  . ... وواحد ثاين قال :السائل 

  .ال ما أريد واحد ثاين أريد األول  :الشيخ 

  . ...مثل بعضه  :السائل 

  ال أنت  تقول ليس كل هذا ، نريد نرى قدر ايش؟ :الشيخ 

  . ...الثاين قال هلم  :السائل 

عنزة ولو طارت يا أبا سليمان ، عنزة ولو طارت ، أنت تقول ليس كل هذا ، نريد نرى قدر ايش؟ ،  :الشيخ 



  وزنه قنطار ، ال ما كل هذا قدر ايش ، نصف قنطار ال كيلو ؟ نصف كيلو ، نريد نعرف قدر ايش ؟يعين 

  . ...هذا الثالث قال  :السائل 

ال، ال ما نريد نسمع كالم ، أريد أمسع رأيك أنت يا حبييب أقول لك هكذا ، قلت ال ليس كل هذا ،  :الشيخ 

  هات نرى اشرح لنا أنت ؟

  . ...م خايل هذا كال: سائل آخر 

 ...خالك يبين على االذاعة حنن نبين على االذاعة واحد قال  ...ال كالم اإلذاعة أنا أبين على اإلذاعة  :السائل 

.  

  أي إذاعة هذه ؟ :الشيخ 

  .إذاعة القرآن الكرمي  :السائل 

  .السعودية هذه السعودية ها أنت وافقت وقلت أي نعم  :الشيخ 

 بالنيب اللهم صلى عليه ، بالعبادات فقط أما ما أكل وما لبس ، كيف نام كيف أي نعم ، ملتزمني :السائل 

  .حنن متقيدون فيه بالعبادات فقط  ...عمل ، كيف كيف ؟ ، هذا يف عصره 

  . ...السعودية هذا الكالم ما يطلع  :الشيخ 

  .أبدا يف السعودية ، عش اإلسالم  :السائل 

  .ليس بكافر ، أما واحد يقول الكالم هذا  جيوز هذا من باب ناقل الكفر :الشيخ 

  .أنا مسعته أنا مستغرب ملا قال هذا القول كيف وهناك عش اإلسالم  :السائل 

فقلت أنت  ))فويل للمصلين (( أنا ما أعرفك مثل حكاييت أشقر عجول يعين ، اآلن إذا أنا قلت لك  :الشيخ 

  ؟ ، لكن الشيخ قال فويل للمصلني إال ...مالك  ))فويل للمصلين (( أنا مسعت الشيخ بقول 

  ))الذين هم عن صالتهم ساهون ((  :السائل 

إال هذا الكالم مسعته صحيح ، لكن جيوز الذي ذكروه يف اإلذاعة السعودية ذكروه يف سبيل الرد عليه ،  :الشيخ 

  ما يف سبيل التبين ، ألنه هذا هو الكفر بعينه 

  .جيوز  :السائل 

يد تستوعب يعين أنت طول النهار على اإلذاعة ، معناه أنت تريد تصري إذاعة ثانية ، فمعناه بقى أنت تر  :الشيخ 

  هكذا قال الشيخ ؟ ))فويل للمصلين (( الزم حتفظ اإلذاعة جيدا ، ليس تقول 

  .أنا أريد أسأل عن الكالم كله  :السائل 



  ألنه صار يف رأسي شك من احلديث :السائل 

  نعم آه :الشيخ 

  .على قول واحد كي ال تكتبوا عين إال القرآن هذا من السعودية بأذين بإذاعة القرآن الكرمي  :السائل 

  .هذه مثل تلك  :الشيخ 

  .أي نعم  )ال تكتبوا عني إال القرآن ( ال ليس مثل تلك قال هلم  :السائل 

نقول لك ، أنت  هذا بالسعودية ال ميكن يطلع احلديث هكذا حاف إال باإلضافة ألشياء ، فنحن :الشيخ 

  .تعرف أنا قضينا عمرنا يف دارسة احلديث فال ختسر حياتك معي ، لشبهة دخلت يف خمك يف آخر حياتك 

، لكن يف حديث ثاين قال جاء مجاعة من املشركني قالوا له للصحايب عبد اهللا بن  )ال تكتبوا الحديث عني ( 

ر هذا حفيدك ماسك ورقة ويكتب كل شيء حيكي فيه أنت تقعد مع الرسول انظ" : عمرو بن العاص ، قالوا له 

صار عنده شك مثل ما صار أليب سليمان  ركض عند النيب عليه السالم، قال  "الرسول عليه السالم أنت تكتبه 

 )اكتب ( ، قال له  "يا رسول اهللا هكذا هكذا قال املشركون أنه تكتب عن الرسول يف حالة الرضا والغضب " : 

... .  

  . ... :السائل 

  هنا ما قال ؟  )ال تكتبوا ( ال أما يف حديثك الذي مسعته ما قال ؟ :الشيخ 

  اكتب :السائل 

  ،  عرفت كيف ؟)اكتب فو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إال حق (  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

ال ( اإلذاعة  إذن العلماء كل علماء املسلمني يعرفون حديثك الذي مسعته أنت ملخص هكذا من :الشيخ 

، هذا حديث لكن يف عندنا  )تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه 

، وعندنا )اكتب فو الذي نفس محمد بيده ، ما يخرج منه إال الحق ( حديث ثاين وهو ذكرناه لك اآلن 

الشوام ما تعلمنا من الشوام ؟ من أحاديث وأحاديث ،وأنا أقول لك اآلن مثل ما تعلمنا حنن األلبان من 

  منسياتك يا أبا سليمان ملاذا ؟

ألنه حنن قررنا يف بيتك مرارا ، بشرنا الناس دراسة شفاها وكتابة ، أنه أمامهم مستقبل باهر لإلسالم ،  :الشيخ 

ت يف آخر ألن هذا ابن عمرو قال واآلن سوف تتذكر احلديث ، وهذا سيدلك على أنك تريد تشد الغراما. ملاذا 

حياتك ، ليس كل حديث تسمعه كل شبهة تلقى يف ذهنك تتعربش فيك وتسيطر عليك ، وختليك ختسر كل 



الفوائد اليت كنت تسمعها سواء من األلباين أو غري األلباين من هذه الفوائد اليت مسعتها أكيد واآلن سوف تتذكر 

هذا  "هللا عليه وسلم نكتب عنه ، نكتب عنه بينما حنن جلوس حول رسول اهللا صلى ا" : إنه قال ابن عمرو 

إذ سأله سائل فقال يا رسول اهللا فقال يا رسول اهللا  أقسطنطينية نفتحها أوال " حديث ثاين لكن املهم فيما يأيت 

، وكنت أنا أعلق على هذا احلديث ، وميكن هذا رايح خيليك تتذكر متاما  " )بل قسطنطينية ( أم رومية ، قال 

 اليوم على وضعهم احلاضر ما يقدرون يفتحوا قرية مثل دوما فضال أم يستطيعوا عاصمة كروما ، ما إنه املسلمني

  مسعت مثل الكليشة هذه ؟

  .نعم  :السائل 

؟ أنت تعرف  )ال تكتبوا الحديث عني ( طيب ليش عم تنس هذه األحاديث جمرد ما تسمع حديث  :الشيخ 

  ومنسوخأنه يف ناسخ ومنسوخ أليس هكذا ؟ ناسخ 

  أي نعم :السائل 

  )إنما الماء من الماء ( يعين ي حكم ، بعد هذا يتغري هذا احلكم ، مثال يف عندنا حديث  :الشيخ 

  )إنما الماء من الماء (  :السائل 

كبار إذا الرجل جامع زوجته وهلكها لكن ما أنزل ، كان احلكم يف   ...يعين بال مؤاحذة حنن صرنا  :الشيخ 

  ا يغتسل اإلسالم أنه م

  !ما يغتسل  :السائل 

  المشغول -يضحك  -  ...عجبته هذه  :الشيخ 

  .يتعلم الواحد  :السائل 

ومرة الرسول عليه السالم  )إنما الماء من الماء ( يتعلم الشاهد إمنا املاء من املاء ،قال هلم الرسول  ... :الشيخ 

قال  - يضحك - ن على بطن امراته ، تعرف دق الباب على أحد أصحابه خرج بذلك مبني على مالحمه أنه كا

  . ...له لعلنا أكسلناك ، ايش يعين أكسلناك ؟ يعين خليناك تسحب بدون ما تنزل 

  قطع الطريق  :السائل 

، يعين ما عليك غسل لكن فيما بعد ماذا قال الرسول عليه السالم قال  )إنما الماء من الماء ( قال له  :الشيخ 

، رأيت هذا حكم غري ذاك ،و جاء من  )فقد وجب الغسل انزل أو لم ينزل  إذا مس الختان الختان( 

كانت الفتوى اليت كانت تقول إمنا املاء من املاء يف أول اإلسالم " حديث أيب بن كعب رضي اهللا عنهم مجيعا ، 

اخلمر ،  ،فاإلسالم جييء باألحكام بالتدرج واآلن ما فيه حاجة إنه أنا أروش رأسك، سأذكرك بقصة حترمي "



  واملراحل اليت مرت قصة التحرمي مستوعبها متاما 

  نعم :السائل 

ال تكتبوا عني شيئا سوى ( هذا من حكمة التشريع ، من حكمة التشريع قال هلم يف أول األمر ،  :الشيخ 

لسالم ملاذا ؟ ألن ربنا عز وجل حبكمته البالغة قدر الفصل ، بني القرآن وبني حديث الرسول عليه ا )القرآن 

مثل ما  )ال تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ( فلكي ال خيتلط السنة بالقرآن ، ال خيتلط احلابل بالنابل ، قال له 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال ( كثرية وبعد هذا قال هلم ...، ومسعت دروسا )ال تزوروا القبور ( قال هلم 

،  )عن ادخار لحوم األضاحي أال فادخروا وكلوا وتصدقوا كنت نهيتكم ( ، )فزورها ، فإنها تذكركم اآلخرة 

كل هذه أحكام   )كنت نهيتكم عن االنتباذ في األوعية أال فانتبذوا واشربوا غير أن ال تشربوا مسكرا ( 

جاءت ذا التدرج ، فالذي خيطف الكباية من رأس املاعون ما يصري الزم جيمع األحاديث كلها ، ولذلك أنت 

ك القدمي ، وال تتأثر مبسموعاتك احلديثة وال تؤاخذين أنه مسعك صار مثل مسعي مثل مسعي خليك على مجع

  . ...وبصرك صار مثل بصري ، ما عاد يستوعب 

  . ...لكن كما أن اآلن جيلس جنبك ولو كنت بعيد عنك ما أفهم  :السائل 

  .صاحيب القدمي أريد أعرفك  ...وذلك أنا فهمتك  :الشيخ 

  .إي واهللا  ...ء اهللا إن شا :السائل 

  . ...فقط بالنتيجة من أجل نكون خلصنا أن احلديث كتب من عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم : سائل آخر 

  .إي بال شك  :الشيخ 

  البخاري ومسلم  ... :السائل 

  . ...تسمع  ...ما تسمع للسعودية  :السائل 

 على احلق احلديث كتب من عهد الرسول صلى اهللا عليه غري السعودية املهم اإلنسان الزم يسري ...: سائل آخر 

  .وسلم ، ومل يكتبه فقط البخاري ومسلم 

ال ، ال هذا جور ، انظر يا أبا سليمان احفظ مين هذه الكلمة أعداء اإلسالم هلم طرق متعددة جدا  :الشيخ 

هل العلم ، هم جييئون مثل إذا كنت جدا ، خبيثة وخبيثة هلدم اإلسالم ، ما يعرف كيد هؤالء أعداء اإلسالم إال أ

يف زمانك قرأت أو رأيت الوردة اجلميلة يبقى يف وسطها ، هكذا غربات ناعمة فيها حالوة ، تأيت النحلة وتقصد 

وربنا عز وجل ملهمها هلذه الزهرة ، أنه يعيش جمرد ما حتس أن هذه النحلة هبطت على  ...الرحيق هذا متصه 

عليها ، وتصري هي تتغذى ا ، رأيت فهؤالء جييئون ذه األساليب احللوة الظريفة ،  الرحيق هي ماذا تعمل تطبق



لكن اجلاهل ال يعرف كيف تؤكل الكتف ، جييئون إىل احلديث ، يقولون احلديث ما كتب يف عهد الرسول أوال  

العلمي واألدلة الكثرية كذابني حنن جئننا لك بعدة أحاديث إنه كتب يف عهد الرسول عليه السالم ، ثانيا البحث 

  جدا ، لكن أنا رايح أجيء لك بشيء عقلي

  . ... :السائل 

  امسع امسع :الشيخ 

  . ... :السائل 

لكن استطعامك احلى وأكثر أحلى ، و أنا أعرف أنك حتب أنت املنطق والعقل ، وأعرف أنك أنت  :الشيخ 

  .ملاذا كنت مغشوشا ّيف قدميا 

  .ال  أستغفر اهللا  :السائل 

  ألنك كنت ايش ؟ تسمع مين كالما حلوا بطلت أنت تسمع مين الكالم احللو ملاذا ؟ :الشيخ 

  . ...ما رأيتك  :السائل 

ما عدت رأيتين وما عدت رأيت ، ، رأيت فقط تسمع كالم غري حلو، و اختلط عليك احلابل بالنابل ،  :الشيخ 

رف كل أمة كل شعب له مثل أعلى ، يعين يف فأنا اآلن أريد أن أمسعك كالما حلوا وعظيم جدا ، أنت تع

شخص يعظمونه يقدرونه جيعلوه أنه مقلدهم ، حبق بباطل هذا حبث ثاين فأنت تعرف مثال الشيوعيني عندهم 

لينني عندهم ستالني ، الدميقراطيني عندهم ما امسه هذا ؟ جورج تبع واشنطن إىل آخره ، هذه الشعوب من أين 

ذين هم يعظموم ويقولون قال لينني وقال ستالني وإىل آخره ، هل عندهم وحي نازل يعرفوا عظمة العظماء ، ال

  من السماء عليهم مثل ما عندنا ؟

  ال :السائل 

  ما عندهم إذن من أين يعرفون ؟ :الشيخ 

  . ...من  :السائل 

م وبينهم قرون ، من الكتاب معليش ليس هذا املقصود ، لكن الذين جاؤوا بينهم وبينهم سنني ، بينه :الشيخ 

أليس من الكتب اليت تسجل أقوال هؤالء ، وتسجل مذاهبهم ، على ما فيها من خري وما فيها من شر ، أليس  

  كذلك ؟ 

  .أي نعم  :السائل 

تصور أنت اآلن بغض النظر عن كوننا حنن نعتقد بأن حممدا عليه السالم هو املثل األعلى للدينا كلها ،  :الشيخ 



، لكن هذه الدنيا كلها تشهد بأن حممدا بن عبد اهللا ، أنه رجل ))ليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء ف(( لكن 

عبقري كبري وسياسي عظيم ، واستطاع أن خيلص العرب من اجلهل بعقله ، ما يؤمنوا بأنه كان موحى إليه من اهللا 

سلم به ، لكن الرسول إذا اآلن حنن القرآن تاركون له جانبا ألنه ما موضع خالف ، شيء م ...، هذا الرجل 

أردنا أن نعرف كيف كانت حياته كيف كانت أخالقه كيف كانت معاملته للناس كيف كانت معاشرته للنساء و 

  .و إىل آخره 


